महत्वाचे परिपत्रक -

जा.क्र.सीपीएस/जैकीना/मा.सू/2013-14/65/गुनन-5/2013
कृ नि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे -411 001
निनाांक - 13 मे, 2013

प्रनत,
1. रवभागीय कृ रि सहसंचालक---------------------------(सवव)
2. रिल्हा अरिक्षक कृ रि अरिकािी -----------------------(सवव)
3. कृ रि रवकास अरिकािी, रिल्हा परििद-------------------(सवव)

रविय - सन 2013-14 साठी रवरवि केंद्र / िाज्य पुिस्कृ त योिनांतगवत िैरवक
कीडनाशके, फेिोमोन ट्रॅप्स,
ल्युअसव, पिोपिीवी / पिभक्षी रमत्रकीडे यांचे पुिवठ्याबाबत मागवदशवक सुचना...
संदभव - 1. शासन ननणणय क्र. सीपीएस 2010/प्र.क्र.58/17 अे, निनाांक 9 मार्ण , 2010
2. शासन ननणणय क्र. सीपीएस 2010/प्र.क्र.58/17 अे, निनाांक 17 ऑगस्ट, 2010
सीपीएस 2010/प्र.क्र.58/17 अे, निनाांक 30 जुलै, 2011
4. शासन पत्र क्र. सीपीएस 2010/प्र.क्र.58/17 अे, निनाांक 8 ऑगस्ट, 2011

3. शासन ननणणय क्र.

सांिर्भिय शासन ननणणय नि. 9 मार्ण 2010 अन्वये राज्यात कृ नि नविागामार्णत राबनवण्यात येणा-या नवनवध केंद्र /
राज्य पुरस्कृ त योजनाांतगणत अनुिानावर जैनवक कीडनाशके, र्ेरोमोन रॅप्स व ल्युअसण, परोपनजवी/परिक्षी कीडे याांर्ा
तालुकापातळीपयंत पुरवठा करण्यासाठी महाराष्ट्र कृ नि उद्योग नवकास महामांडळ, मुांबई व महाराष्ट्र राज्य नबयाणे महामांडळ,
अकोला याांर्ी पुरवठा सांस्था म्हणून शासनाने ननयुक्ती केली आहे . तसेर् सिर शासन ननणणयातील तरतुिीनुसार शासकीय
जैनवक कीडननयांत्रण प्रयोगशाळाांकडील उत्पािीत रायकोडमा व्हीरीडी, स्युडोमोनस फ्लल्युरोसन्स, नबव्हे नरया बॅनसयाना व
व्हटीनसनलयम लेकॅनी या जैनवक कीडनाशकाांर्ा थेट पुरवठा करण्यास मान्यता िे ण्यात आलेली आहे . रायकोडमा व्हीरीडी व
परोपजीवी /परिक्षी नमत्रकीडे याांर्ा थेट पुरवठा कृ नि नवद्यापीठाांमार्णत परीपत्रकातील िरानेर् करण्यात येईल.
शासन ननणणय नि. 17 ऑगस्ट 2010 नुसार राज्यातील ज्या कृ नि नवज्ञान केंद्राांकडे केंद्रीय कीटकनाशक मांडळार्े
नोंिणी प्रमाणपत्र व उत्पािन परवाना आहे , त्याांना शासकीय योजनाांमध्ये जैनवक कीटकनाशकाांर्ा थेट पुरवठा करण्यास
परवानगी िे ण्यात आलेली आहे . तसेर् नि. 30 जुलै 2011 च्या शासन ननणणयानुसार महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासांघ,
मुांबई याांर्ी पुरवठा सांस्था म्हणून शासनाने ननयुक्ती केली आहे ..
सन 2013-14 मध्ये राज्यात कृ नि नविागामार्णत राबनवण्यात येणा-या नवनवध केंद्र/राज्य पुरस्कृ त योजनाांतगणत पीक
सांरक्षणासाठी शेतक-याांना अनुिानावर पुरनवण्यात येणा-या जैनवक कीडनाशके, र्ेरोमोन रॅप्स व ल्युअसण, परोपनजवी /
परिक्षी कीडे याांर्े तालुकास्तरापयंत पुरवठ्याकरीता पक
ँ ीगननहाय िराांना मान्यता िे ण्यात येत आहे . सोबत दिपत्रक सहपत्रीत
केले आहे (प्रपत्र-1). सिर िर हे शासन मान्य पुरवठा सांस्थाांना तालुकास्तरापयंत पुरवठ्यासाठी लागू राहतील. महाराष्ट्र
राज्य नबयाणे महामांडळ, अकोला याांर्े स्वत:र्े उत्पािन युननट असून त्याांर्ेकडू न रायकोडमा व्हीरीडी या जैनवक
कीडनाशकार्ा पुरवठा करण्यात येईल. महाराष्ट्र कृ नि उद्योग नवकास महामांडळ, मुांबई, व महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन
महासांघ, मुांबई, रायकोडमासह सवण जैनवक कीडनाशके, र्ेरोमोन रॅप्स व ल्युअसण, परोपजीवी/परिक्षी नमत्रकीडे याांर्ा पुरवठा
करतील.
सांििीय शासन ननणणयातील तरतुिीनुसार जैनवक कीडनाशके, र्ेरोमोन रॅप्स व ल्युअसण, परोपनजवी/परिक्षी कीडे
याांच्या पुरवठ्याबाबत खालीलप्रमाणे मागणिशणक सुर्ना िे ण्यात येत आहे त.
अ) मागणी नोंदरवण्याची कायव पध्दती :

1) सन 2013-14 करीता जैनवक नननवष्ट्ठाांर्े िर ननश्चर्त करण्यात आले असुन ते या परीपत्रकासोबत सहपत्रीत करण्यात
आले आहे त. सिरर्े िर सन 2013-14 कनरता लागु राहतील.

1

2) नजल्हा अनधक्षक कृ नि अनधकारी व कृ नि नवकास अनधकारी, नजल्हा पनरिि याांनी सांबांधीत नजल्यासाठी नवनवध केंद्र/राज्य
पुरस्कृ त योजनाांच्या मागणिशणक सुर्नाांत िशणनवलेल्या मांजरू घटकननहाय िौतीक/आर्भथक लक्षाांकानुसार व ताांत्रीक
मागणिशणक सुर्नाांनस
ु ार वरील नमुि केलेल्या नननवष्ट्ठाांर्ी योजनाननहाय सांकलीत मागणी नि. 8 ऑगस्ट 2011 च्या शासन
ननणणयानुसार गठीत केलेल्या नजल्हास्तरावरील नजल्हा अनधक्षक कृ नि अनधकारी याांर्े अध्यक्षतेखालील सनमतीकडे
नोंिवावी. नजल्हा अनधक्षक कृ नि अनधकारी / कृ नि नवकास अनधकारी, नजल्हा पनरिि याांर्ेकडू न प्राप्त होणा-या सांकनलत
मागणीस मान्यता िे ण्याबाबतर्ी कायणवाही सिर सनमतीद्वारे करावी. सनमतीने मांजरू ी निल्यानुसार नननवष्ट्ठाांर्ी मागणी
सनवस्तर पुरवठा आिे शाद्वारे थेट पुरवठा सांस्थाांकडे करावी. (मागणी प्रपत्रार्ा नमुना प्रपत्र -4 (अ) सोबत जोडला
आहे .) याबाबत आयुक्तालयार्े पत्र क्र. 268, गुनन-5, नि. 16 ऑगस्ट 2011 र्े अवलोकन करावे.
3) जैनवक औिधाांर्ा वापर योग्य पध्ितीने होण्यार्े दृष्ट्टीने केंद्रीय कीटकनाशक मांडळ व नोंिणी सनमती याांनी नोंिणी
पत्राांसोबत प्रमानणत केलेल्यानुसार नलर्लेट्समधील नशर्ारसींआधारे तसेर् कृ नि नविागाच्या पीक सांरक्षण नशर्ारसी
पुश्स्तकेच्या आधारे नपकावरील कीड / रोगननहाय व जैनवक औिधननहाय त्याांर्ी मात्रा िशणनवणारा तपनशल सोबत
सहपत्रीत केला आहे (प्रपत्र-3). या व्यनतनरक्त राज्याांतगणत कृ नि नवद्यापीठाांच्या सांयक्
ु त सांशोधन सनमतीने (जॉइांट ऍ़ ग्रेस्को)
मान्य केलेल्या नशर्ारशी नवर्ारात घे ण्यास हरकत नाही. एखाद्या अपवािात्मक पनरश्स्थतीत स्थाननक पनरश्स्थतीनुरुप
कीड/रोगाच्या अनुिांगाने, नननवष्ट्ठा उपलब्धतेच्या अनुिांगाने नजल्हा मासीक र्र्ासत्रात कृ नि नवद्यापीठाांनी निलेल्या
सल्ल्यानुसार तशा लेखी नशर्ारसी घे ऊन नजल्हा अनधक्षक कृ नि अनधकारी /कृ नि नवकास अनधकारी, नजल्हा पनरिि याांना
सिर नशर्ारशींर्ा अवलांब करता येईल. कोणत्याही पनरश्स्थतीत नशर्ारस केलेल्या मात्रेनस
ु ार, नशर्ारस केलेल्या
नपकाांसाठी व नशर्ारस केलेल्या कीड / रोगाांसाठी वापर होईल यार्ी िक्षता घ्यावी. याबाबत खात्री करण्यार्े दृष्ट्टीने
आपल्या सुलितेसाठी सिर तपशील सोबत िे ण्यात आला आहे .
4)

सिर मान्यतेनांतर सांबांनधत नजल्हा अनधक्षक कृ नि अनधकारी / कृ नि नवकास अनधकारी, नजल्हा पनरिि याांनी
नजल्हास्तरावरील सनमतीच्या मान्यतेप्रमाणे प्रथमतः ज्या शासकीय जैनवक कीडननयांत्रण प्रयोगशाळाांकडे केंद्रीय
कीटकनाशक मांडळार्े वैध नोंिणी प्रमाणपत्र व वैध उत्पािन परवानाधारक आहे . अशा शासकीय प्रयोगशाळाांकडे
ट्रायकोडमा व्हीिीडी, स्युडोमोनस फ्लल्युिोसन्स, रबव्हे रिया बॅरसयाना व व्हर्टीरसरलयम लेकॅनी याांर्ी मागणी
नोंिवावी, जर शासकीय प्रयोगशाळाांकडू न रायकोडमा, स्युडोमोनस, नबव्हे नरया व व्हटीनसनलयमर्ा पुरवठा होऊ शकत
नसेल तर कृ नि नवद्यापीठ व महाबीज अकोला याांर्ेकडे मागणी नोंिवावी. त्यानांतर कृ नि नवज्ञान केंद्र, िुगापूर, नज.
अमरावती; कृ नि नवज्ञान केंद्र , खरपुडी, नज. जालना व तद्नांतर महाराष्ट्र कृ नि उद्योग नवकास महामांडळ/महाराष्ट्र राज्य
सहकारी पणन महासांघ या शासन मान्य पुरवठा सांस्थाांकडे पुरवठा आिे श िे ण्यात यावेत. रायकोडमा व स्युडोमोनसच्या
मागणीनुसार नजल्हास्तरावरील सनमतीच्या सिेमध्ये मान्यता घे ऊन पुरवठयाबाबत कायणवाही करावी. परोपजीवी/परिक्षी
नमत्रकीटकाांर्ी मागणी कृ नि नवद्यापीठाांकडे नोंिवावी, त्याांर्ेकडे उपलब्ध नसल्यास शासन मान्य पुरवठा सांस्थेकडे मागणी
नोंिवावी. तसेर् इतर जैनवक कीटकनाशकाांच्या पुरवठ्यासाठी वरील शासन मान्य पुरवठा सांस्थाांकडे सनवस्तर पुरवठा
आिे श िे ण्यात यावेत.

5) जैनवक औिधे अत्यांत सांवेिनशील असतात व त्याांर्ी कालबाय होण्यार्ी मयािा अल्प असल्याने नजल्यासाठी मांजरू
कायणक्रमाांच्या िौतीक व आर्भथक मयािाांर्े अनधन राहू न प्रत्यक्ष गििे इतकीच मागणी नोंदवावी जेणेकरून साठा
कालबाय होणार नाही. मागणी नोंिनवणा-या अनधका-याांर्ी ही सवणस्वी जबाबिारी राहील यार्ी नोंि घ्यावी. तसेर्,
मागणी नोंिनवताना ती केवळ ताांत्रीक नावानेर् नोंिवावी, ब्र ॅन्ड नेमर्ा आग्रह कोणत्याही पनरश्स्थतीत धरु नये.
6) नजल्हा अनधक्षक कृ नि अनधकारी/कृ नि नवकास अनधकारी, नजल्हा पनरिि/नविागीय कृ नि सहसांर्ालक याांनी जैनवक
कीटकनाशकाांच्या पुरवठ्यार्ा अहवाल प्रपत्र -4 (ब) नुसार िर मनहन्यास सांबांनधत योजना राबनवणा-या
उपसांर्ालक/कृ नि सांर्ालक (नव.व प्र.) व कृ नि सांर्ालक (नन. व गु.नन.) याांना ननयनमतपणे सािर करावा.
ब) पुिवठा संस््ांनी किावयाची कायव वाही :
1) कीटकनाशक अनधननयम, 1968 व ननयम, 1971 च्या पनरनशष्ट्ठात समानवष्ट्ठ असलेल्या व नोंिणीकृ त झालेल्या जैनवक
कीटकनाशकाांच्या पुरवठ्याबाबत सांबांधीताांकडे सिर उत्पािनासाठी केंद्रीय कीटकनाशक मांडळ व नोंिणी सनमती,
2

र्रीिाबाि याांर्े वैध नोंिणी प्रमाणपत्र व वैध उत्पािन परवाना असणे बांधनकारक आहे . तसेर् बाहे रील राज्यातील
उत्पािकाांनी महाराष्ट्र राज्यात नवक्रीकरीता वैध परवाना घे णे आवचयक आहे .
2) कीटकनाशक अनधननयमातील कायिे शीर तरतुिींनुसार उत्पािनस्थळी उत्पािनाबाबतर्े सवण अनिलेख अद्यावत ठे वणे
बांधनकारक आहे . वैध उत्पािन परवानाधारकाांना, उत्पािनस्थळी तेथे उत्पािीत करण्यात येणा-या सवण उत्पािनाांबाबत
सुसज्य गुणवत्ता तपासणी प्रयोगशाळा असणे बांधनकारक आहे . उत्पािकाने उत्पािीत केलेल्या, कीटकनाशकाांच्या
प्रत्येक बॅर्र्ा नमूना उत्पािनस्थळी तपासून त्यार्े अनिलेख ठे वणे बांधनकारक आहे . तसेर् प्रत्येक बॅर्र्े एक काउां टर
सॅम्पल त्याच्या अांतीम मुितीपयंत जतन करून ठे वणे व त्याांच्या ठरावीक कालाांतराने गुणवत्तेबाबत र्ार्ण्या घे ऊन
गुणवत्ता योग्य राहत असल्यार्ी खात्री करणे व त्यार्े अनिलेख ठे वणे बांधनकारक राहील.
3) प्रत्येक उत्पािकाने त्याांर्े उत्पािनाांर्े आवरणावर उत्पािनार्ा बॅर् क्रमाांक, उत्पािन निनाांक व अांतीम (कालबाय) निनाांक
तसेर् कीटकनाशक अनधननयम, 1968 मधील तरतुिींनुसार सवण आवचयक तपशील नमूि करणे बांधनकारक राहील.
नोंिणी प्रमाणपत्रातील अटींनुसार प्रत्येक उत्पािनासोबत उत्पािनार्े मराठी, हहिी व इांग्रजी, मानहतीपत्रक िे णे बांधनकारक
राहील.
4)

परोपनजवी व परिक्षी नमत्रनकडी याांर्े आयुष्ट्यमान अत्यल्प असल्याने त्याांर्ी वाहतूक व हाताळणी या अत्यांत नाजूक
बाबी राहतात. त्यामुळे मागणीप्रमाणे पुरवठा करताना आवचयक काळजी घ्यावी. रायकोग्रामार्ा व क्रायसोपलार्ा
नकमान इमजणन्स 90 टक्के राहील या दृष्ट्टीने कायणवाही करावी.

5) जैनवक औिधाांर्ी वाहतूकव साठवणूक ननयांत्रीत तापमानात व ठरानवक कालावधीत करणे आवचयक असल्याने
याबाबत पुरवठा सांस्थाांनी योग्य ती िक्षता घ्यावी. वाहतूकीर्े अांतर, वाहतूक व्यवस्था, साधन सुनवधा, साठवणूक इत्यािी
बाबी नवर्ारात घे वूनर् पुरवठा सांस्थाांनी पुरवठ्याबाबत ननयोजन करावे. जैनवक नननवष्ट्ठाच्या मागणीर्े आिे श िे णा-या
अनधका-याांनी त्याबाबत खात्री करावी.
6) पुरवठा सांस्थाांनी जैनवक कीटकनाशकाांच्या नननवष्ट्ठाांर्ी नबले (िे यके) कीटकनाशक अनधननयमाांतगणत नवहीत केलेल्या
नमुन्यातर् िे णे बांधनकारक आहे . िे यकाांमध्ये उत्पािकार्े नाव, उत्पािन परवाना क्रमाांक, उत्पािनार्ा बॅर् क्रमाांक,
उत्पािन तारीख, मुितबाय तारीख, पुरवठा केलेली मात्रा व एकूण नबलार्ी रक्कम यार्ा तपशील द्यावा. पुरवठा करण्यात
आलेली जैनवक कीटकनाशके केंद्रीय कीटकनाशक मांडळाच्या नोंिणी प्रमाणपत्रातील गुणवत्तेबाबत असणा-या
मापिां डानुसार असावीत. त्यार्ा तपशील िरपत्रकात नमुि केलेला आहे .
7) पुरवठा आिे श निल्यापासून 15 निवसात अगर आवचयकतेनस
ु ार त्यापेक्षा कमी वेळेत जैनवक नननवष्ट्ठाांर्ा पुरवठा करणे
पुरवठािाराांना बांधनकारक राहील.
8) पुरवठा सांस्थाांनी पुरवठ्याबाबतर्ा मानसक अहवाल प्रपत्र -4 (ड) नुसार िर मनहन्यास कृ नि आयुक्तालयास सािर
करावा.
क) गुणवत्ता तपासणी :
1) कीटकनाशक अनधननयम, 1968 व ननयम, 1971 च्या पनरनशष्ट्ठात समानवष्ट्ठ असलेल्या व नोंिणीकृ त झालेल्या जैनवक
कीटकनाशकाांबाबत नोंिणी प्रमाणपत्रानुसार (केंद्रीय कीटकनाशक मांडळाने/िारतीय मानक सांस्थेने नवहीत केल्यानुसार),
तसेर् र्ेरोमोन रॅप्स बाबत केंद्र शासनाने / केंद्रीय कीटकनाशक मांडळाने ठरवून निलेले व इतर उत्पािनाांबाबत कृ नि
नवद्यापीठाांर्े मागणिशणनानुसार गुणवत्तेर्े ननकि पाळणे बांधनकारक आहे . ल्युअसणर्ी पनरणामकारकता नकमान र्ार
आठवडे राहील (आांबा र्ळमाशीसाठी 2 मनहने). र्ेरोमोन रॅप्स व ल्युअसणर्े गुणवत्ता ननकि तसेर् जैनवक औिधाांर्े
गुणवत्ता ननकि िशणनवणारा तपनशल सोबत सहपत्रीत केला आहे (प्रपत्र-2)
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2) जैनवक कीटकनाशकाांच्या पुिवठापूवव गुणवत्ता तपासणीसाठी उत्पािनस्थळी उत्पािकाने प्रत्येक बॅर्साठी, बॅर्ननहाय
एकूण साठ्यार्ी नोंि ठे वावी. पुरवठा सांस्थेर्े स्थानीक प्रनतननधी व सांबांधीत उपनविागीय कृ नि अनधकारी/तालुका कृ नि
अनधकारी/नजल्हा गुणवत्ता ननयांत्रण नननरक्षक/स्थानीक पांर्ायत सनमतीकडील गुणवत्ता ननयांत्रण नननरक्षक (अधणवेळ) याांर्े
सांयक्
ु त उपश्स्थतीत प्रत्येक बॅर्र्े नमुने काढू न ते सांलग्न शासकीय / कृ नि नवद्यापीठाांच्या प्रयोगशाळे त प्राधान्याने तपासून
घ्यावेत. याबाबत समन्वयार्ी जबाबिारी पुरवठा सांस्थेच्या स्थानीक प्रनतननधीर्ी राहील. याकनरता नजल्हा अनधक्षक कृ नि
अनधकारी याांनी गुणवत्ता ननयांत्रण नननरक्षकाांर्ी नेमणूक करावी व तसे पुरवठा सांस्थेस कळवावे. रवश्लेिणात नमुना
प्रमाणीत घोिीत झाल्यास साठा पुिवठ्यासाठी मुक्त किावा व पुिवठा किताना त्याचे रवश्लेिण अहवाल
सोबत द्यावेत. कोणत्याही पनरश्स्थतीत पुरवठापूवण गुणवत्ता तपासणी न करता हकवा पुरवठा पूवण गुणवत्ता तपासणीत
अप्रमानणत घोिीत झालेल्या नननवष्ट्ठाांर्ा पुरवठा होणार नाही, याबाबत िक्षता घे ण्यार्ी जबाबिारी सांपण
ू णत: सांबधीत
पुरवठा सांस्थेर्ी /उत्पािकार्ी राहील. याबाबत लागणारा सांिाव्य कालावधी नवर्ारात घे ता समन्वयार्ा िाग अत्यांत
महत्वार्ा राहील. राज्याबाहे रील उत्पािकाांबाबत ही कायणवाही साठवणूक स्थळी करणे बांधनकारक राहील. त्यासाठी
पुरवठा सांस्थाांनी राज्याबाहे रील उत्पािकाांच्या साठवणूक स्थळार्ी मानहती सांबांधीत नजल्हा अनधक्षक कृ नि अनधकारी व
कृ नि नवकास अनधकारी, नजल्हा परीिि याांना द्यावी.
3) प्रत्यक्षात तालुकास्तरावर पुरवठा झाल्यानांतर प्राप्त झालेल्या नननवष्ट्ठाांच्या िजाबाबत खात्री करण्यार्े दृष्ट्टीने पुिवठा
पश्चात गुणवत्ता तपासणीसाठी प्राप्त साठयातुन बॅर्ननहाय रॅन्डम पध्ितीने नकमान एक तरी नमुना तालुका कृ नि
अनधकारी याांनी काढू न सांलग्न शासकीय / कृ नि नवद्यापीठाांच्या प्रयोगशाळे त प्राधान्याने तपासून घ्यावा. जेथन
ू रॅन्डम
पध्ितीने नमूना काढला, तेथील नमुना काढलेल्या बॅर्च्या साठ्यार्ी नमुना घे ताना पांर्नामा करुन नोंि करावी. या नमुना
स्लीपवि व नमुु्न्याच्या कव्हरींगवर “मोरहमांतगवत नमुना” असे स्पष्ट्टपणे नमुि करावे. पुरवठा झालेल्या नननवष्ट्ठा
गुणवत्तापूणण असल्यार्ी खात्री करावी. या प्रकरणी जैनवक कीटकनाशकाांर्े बाबत तपासणी र्ी प्रती नमुना रुपये 500/(अक्षरी रुपये पार्शे र्क्त) व ऍ़ झड
ॅ ीरे क्टीनबाबत प्रती नमुना रुपये 1000/- (अक्षरी रुपये एक हजार र्क्त) पुरवठा
सांस्थेने सुरवातीस द्यावी व नांतर सांबांनधत उत्पािक/पुरवठािाराांच्या िे यकातून त्याांर्ेस्तरावर वसूल करावी.
4)

कृ नि नवद्यापीठाांनी नवचलेिण अहवालात नननवष्ट्ठाांर्ा प्रकार, नमुना पाठनवलेल्या अनधका-यार्े नाव, हु द्दा,
उत्पािकार्े नाव /पत्ता, बॅर् क्रमाांक, त्यार्ा उत्पािन निनाांक, मुितबाय (अांतीम) निनाांक इत्यािी तपशील िे ऊन
गुणवत्तेबाबतच्या सवण ननकिाांर्ा स्पष्ट्ट उल्लेख करुन प्रत्यक्षात तपासणीत आढळलेले प्रमाण व त्यानुसार प्रमाणीत /
अप्रमाणीत याबाबत स्पष्र्ट रनष्किव अहवालात नोंदवावेत, मोघम अहवाल िे ऊ नयेत. शासकीय नकटकनाशक र्ार्णी
प्रयोगशाळा/कृ नि नवद्यापीठे याांनी नवचलेिण अहवालाच्या 2 प्रती सांबांधीत नमूना काढणा-या अनधका-यास द्याव्यात.
सांबांधीत अनधका-याांनी अहवालार्ी एक प्रत सांबांधीत उत्पािकास द्यावी. अहवालाच्या सत्य प्रती नजल्हा अनधक्षक कृ नि
अनधकारी /कृ नि नवकास अनधकारी, नजल्हा पनरिि / नविागीय कृ नि सहसांर्ालक / कृ नि सांर्ालक ( नन.व गु.नन ) व कृ नि
सांर्ालक ( नव.व प्र.) याांना तात्काळ पाठवाव्यात. शासकीय नकटकनाशक र्ार्णी प्रयोगशाळा/कृ नि नवद्यापीठे याांनी
नवचलेिण अहवालार्ा मासीक तपनशल सोबतच्या प्रपत्र -4 (क) नुसार िर मनहन्यास कृ नि आयुक्तालयास सािर
करावा.

ड) अप्रमारणत नमूने प्रकिणी किावयाची कायव वाही :
1) पुरवठापूवण गुणवत्ता तपासणीत अप्रमानणत घोिीत झालेल्या नननवष्ट्ठाांर्ा पुरवठा न करण्याबाबत िक्षता घे ण्यार्ी
जबाबिारी सांपण
ू णत: सांबधीत पुरवठा सांस्थेर्ी/उत्पािकार्ी राहील.
2) पुरवठा पचर्ात प्रत्यक्षात क्षेत्रीयस्तरावर पुरवठा झाल्यानांतर प्राप्त साठ्यातून बॅर्ननहाय रॅन्डम पध्ितीने काढलेल्या
नमून्याांर्े नवचलेिणात नमुना अप्रमाणीत घोिीत झाल्यास अहवाल प्राप्त होतार् सांबांधीत बॅर्र्े नवतरण तात्काळ
थाांबवावे, त्याबाबत पुरवठा सांस्थाांर्े नजल्हा/नविागीय कायालय, कृ नि आयुक्तालयातील ज्या योजनेतील खरे िी आहे त्या
योजनेशी सांबांधीत कृ नि उपसांर्ालक, कृ नि सांर्ालक (नवस्तार व प्रनशक्षण) कृ नि सांर्ालक (र्लोत्पािन) व कृ नि
सांर्ालक (नननवष्ट्ठा व गुणवत्ता ननयांत्रण) याांना त्यार् निवशी कळवावे.
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ई) अरभलेखांची नोंद ठे वणे :
नजल्हा/तालुकास्तरावर नोंिनवलेली मागणी, प्रत्यक्षात प्राप्त झालेल्या नननवष्ट्ठाांर्ा प्रकारननहाय बॅर्ननहाय प्राप्त साठा,
नडलीव्हरी र्लन क्रमाांक, निनाांक, उत्पािकार्े नाव/पत्ता, बॅर् क्रमाांक, त्यार्ा उत्पािन निनाांक, मुितबाय (अांतीम)
निनाांक, पुरवठापूवण नवचलेिण अहवालार्ा तपशील, बॅर्ननहाय रॅन्डम पध्ितीने काढलेल्या नमून्याांर्े नवचलेिण
अहवालाांर्ा तपशील, िे यक क्रमाांक, निनाांक, वाटपार्ा सनवस्तर तपशील इत्यािी अनिलेखाांर्ी नोंि ठे वणे बांधनकारक
आहे .
फ) दे यकांची अदायगी :
1) उत्पािनस्थळी प्रत्येक बॅर्र्े नमूने काढू न व तपासून प्रमाणीत आढळल्यासर् पुरवठ्यासाठी साठा खुला करावा.
क्षेत्रीयस्तरावर रॅन्डम पध्ितीने काढलेले नमुने प्रमाणीत आढळल्यास त्या बॅर्र्ी िे यके अिा करावीत.
2) क्षेत्रीयस्तरावर रॅन्डम पध्ितीने काढलेले जे नमुने अप्रमाणीत आढळतील, त्या प्रकरणी सांपण
ू ण बॅर्च्या साठ्यार्ी िे यके
अिा करु नयेत.
3) पुरवठा करण्यात आलेल्या जैनवक कीटकनाशकाांच्या गुणवत्तेर्ी खात्री करुनर् िे यकाांर्ी अिायगी सांबांधीत नजल्हा
अनधक्षक कृ नि अनधकारी / कृ नि नवकास अनधकारी, नजल्हा पनरिि याांनी सांबांधीत पुरवठा सांस्थेस करावी.
4) अप्रमानणत आढळलेल्या सांपण
ु ण बॅर्च्या साठ्यार्ी िे यके अिा न करणे, आवचयकतेनरू
ु प रक्कम वसुलीर्ी कायणवाही
करणे इत्यािी बाबत तात्काळ कायणवाही करणे ही नजल्हा अनधक्षक कृ नि अनधकारी / कृ नि नवकास अनधकारी, नजल्हा
पनरिि, सांबनधत उपनविागीय कृ नि अनधकारी व सांबनधत तालुका कृ नि अनधकारी या सवांर्ीर् जबाबिारी राहील.
सिर पनरपत्रकार्ी प्रत आपल्या नजल्यातील सवण तालुका कृ नि अनधकारी, उपनविागीय कृ नि अनधकारी याांना
पाठनवण्यार्ी जबाबिारी सांबांनधत नजल्हा अनधक्षक कृ नि अनधकारी याांर्ी राहील, यार्ी कृ पया नोंि घ्यावी.
नवनवध योजनाांतगणत मागणिशणक सूर्नाांबाबत काही अडर्णी असल्यास त्यासाठी योजनेच्या मागणिशणक सुर्ना ननगणनमत
करणा-या सांबांनधत कायासनाांशी सांपकण साधावा. जैनवक कीटकनाशकाांर्े पुरवठ्याबाबत अडर्णी असल्यास कृ नि सांर्ालक
(नन. व गु.नन.) याांर्ेशी सांपकण साधावा.
सोबत : प्रपत्रे 1 ते 4
स्वाक्षरीत /कृ रि संचालक (रन. व गु. रन.)
कृ रि आयुक्तालय, महािाष्ट्र िाज्य, पुणे -1
प्रत :- 1. मा. अप्पि मुख्य सरचव, कृ नि व पणन नविाग, मांत्रालय, मुांबई याांना
मानहतीस्तव सनवनय सािर.
2. मा.व्यवस््ापकीय संचालक, महाराष्ट्र कृ नि उद्योग नवकास महामांडळ, मुांबई, याांना मानहतीस्तव व कायणवाहीस्तव
सनवनय सािर.
3. मा. व्यवस््ापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासांघ, मुांबई, याांना मानहतीस्तव व कायणवाहीस्तव
सनवनय सािर.
4. मा. व्यवस््ापकीय संचालक, महािाष्ट्र िाज्य रबयाणे महामंडळ, अकोला याांना मानहतीस्तव व कायणवाहीस्तव
सनवनय सािर.
5. मा. व्यवस््ापकीय संचालक, िाष्ट्रीय फलोत्पादन अरभयान, महाराष्ट्र राज्य र्लोत्पािन आनण औिधी
वनस्पती मांडळ, साखर सांकुल, नशवाजीनगर, पुणे-5 याांना मानहतीस्तव सनवनय सािर.
6. कृ रि संचालक (रवस्ताि व प्ररशक्षण)/कृ रि संचालक (फलोत्पादन) याांना
मानहतीस्तव व आवचयक कायणवाहीस्तव समािराने.
7. मा. सशोिन संचालक / रवभाग प्रमुख, कृ नि नकटकशास्त्र नविाग / वनस्पती नवकृ तीशास्त्र नविाग, याांना
मानहतीस्तव व आवचयक कायणवाहीस्तव.
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1) महात्मा फुले कृ रि रवद्यापीठ, िाहू िी, रि. अहमदनगि.
2) मिाठवाडा कृ रि रवद्यापीठ, पिभणी.
3) डॉ. पंिाबिाव दे शमुख कृ रि रवद्यापीठ, अकोला.
4) डॉ. बाळासाहे ब सांवत कोकण कृ रि रवद्यापीठ, दापोली, रि. ित्नारगिी
8. कृ रि सहसंचालक (रनयोिन व अंदािपत्रक), कृ नि आयुक्तालय, महाराष्ट्र
राज्य, पुणे -5 याांना मानहतीस्तव.
9. मुख्य गुणवत्ता रनयं त्रण अरिकािी, कृ नि आयुक्तालय, महाराष्ट्र पुणे-1 याांना
मानहती व कायणवाहीसाठी.
10. कृ रि उपसंचालक (प्रयोगशाळा) याांना मानहती व आवचयक त्या
कायणवाहीसाठी रवाना. त्याांना सूनर्त करण्यात येते की, नमुन्याांर्े नवचलेिण
प्राधान्याने तात्काळ करुन िे ण्याबाबत आपल्यास्तरावरुन सवण सांबनधताांना सूर्ना
ननगणमीत कराव्यात. तसेर् शासकीय जैनवक नकडननयांत्रण प्रयोगशाळाांकडू न
होणा-या पुरवठ्याबाबत आपण सांननयांत्रण करावे.
11. कृ रि उपसंचालक (पीक सांरक्षण/गळीतधान्य/कडधान्य/तृणधान्य/नगिी पीके/राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अनियान/
र्लोत्पािन ) याांना मानहती व आवचयक त्या कायणवाहीसाठी रवाना.
12. तंत्र अरिकािी, शासकीय जैनवक नकडननयांत्रण प्रयोगशाळा, अहमिनगर/जळगाव /धुळे/औरां गाबाि/परिणी
/नाांिेड/यवतमाळ/बुलढाणा/अमरावती/वधा याांना मानहती व कायणवाहीसाठी रवाना.
13. तंत्र अरिकािी (नव.प्र. 1/3/4/7/12 व गुनन-7/8, र्लोत्पािन) याांना मानहतीस्तव रवाना. त्याांना सूनर्त करण्यात
येते

की, त्याांर्ेमार्णत राबनवण्यात येत असलेल्या योजनाांखालील मागणिशणक सूर्नाांमध्ये याबाबत योग्य तो

अांतिाव करुन सांबनधताांना त्वरीत कळवावे.
स्वाक्षरीत /कृ रि संचालक (रन. व गु. रन.)
कृ रि आयुक्तालय, महािाष्ट्र िाज्य, पुणे -1

प्रपत्र-1
सन 2013-14 साठी िैरवक कीर्टकनाशके, फेिोमोन ट्रॅप्स व ल्युअसवचे रनश्श्चत केलेले दि दशव रवणािा तक्ता

अ. क्र.

िैरवक कीर्टकनाशकाचे नाव

1

2

1

रायकोडमा श्व्हरीडी
1 टक्का डब्ल्युपी

1(अ)

रायकोडमा हजाननयम

रकमान शे ल्फ

सन 2013-14

लाइफ /

साठी रनिािीत

परिणामकािकता

केलेले दि (रु.)

4

5

6

100 ग्र ॅम

4 मनहने

12.50

250 ग्र ॅम

4 मनहने

23.00

500 ग्र ॅम

4 मनहने

37.00

1 नकलो

4 मनहने

69.00

250 ग्र ॅम

4 मनहने

23.00

त्यांचे बायोलॉरिकल

पॅककग

काउं र्ट

साईि

3
सीएर्यू 2 x 106
प्रती ग्र ॅम नकमान

सीएर्यू 2 x 106

6

1 टक्का डब्ल्युपी

2

3

3(अ)
4

4(अ)
5

6

स्युडोमोनास फ्लल्युरोसेन्स
0.5 टक्के डब्ल्युपी

नबव्हे नरया बॅनसयाना
1.15 टक्के डब्ल्युपी

प्रती ग्र ॅम नकमान

सीएर्यू 2 x 108
प्रती ग्र ॅम नकमान

सीएर्यू 1 x 108
प्रती ग्र ॅम नकमान

500 ग्र ॅम

4 मनहने

37.00

1 नकलो

4 मनहने

69.00

250 ग्र ॅम

4 मनहने

25.00

500 ग्र ॅम

4 मनहने

42.00

1 नकलो

4 मनहने

79.00

250 ग्र ॅम

4 मनहने

27.00

500 ग्र ॅम

4 मनहने

50.00

1 नकलो

4 मनहने

93.00

नबव्हे नरया बॅनसयाना (नलक्वीड)
10 टक्के एस.सी.

स्पोअसण 1 x 108
प्रती नमली नकमान

500 नमली

4 मनहने

190.00

1 नलटर

4 मनहने

335.00

म ॅटे रायनझयम ऍ़ ननसोप्ली
1.15 टक्के डब्ल्युपी

सीएर्यू 1 x 108
प्रती ग्र ॅम नकमान

250 ग्र ॅम

4 मनहने

27.00

500 ग्र ॅम

4 मनहने

52.00

1 नकलो

4 मनहने

101.00

1 नकलो

4 मनहने

150.00

5 नकलो

4 मनहने

675.00

250 ग्र ॅम

4 मनहने

38.00

500 ग्र ॅम

4 मनहने

72.00

1 नकलो

4 मनहने

138.00

250 ग्र ॅम

4 मनहने

30.00

500 ग्र ॅम

4 मनहने

50.00

1 नकलो

4 मनहने

91.00

म ॅटे रायनझयम ऍ़ ननसोप्ली
10 टक्के जी. आर.
व्हटीनसलीयम लेकॅनी
1.15 टक्के डब्ल्युपी

पस
ॅ ीलोमायसीस नलल ॅनसनस
1 टक्के डब्ल्युपी

सीएर्यू 1 x 108
प्रती ग्र ॅम नकमान
सीएर्यू 1 x 108
प्रती ग्र ॅम नकमान

सीएर्यू 1 x 108
प्रती ग्र ॅम नकमान
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अ. क्र.

िैरवक कीर्टकनाशकाचे नाव

1
7

8

9

2
एन.पी.व्ही. (हे लीकोव्हपा अर्भमजेरा)
0.5 टक्के एएस

त्यांचे बायोलॉरिकल
काउं र्ट
3
पीओबी 1 x 109
प्रती नमली नकमान

पॅककग
साईि

रकमान शे ल्फ
लाइफ /
परिणामकािकता

सन 2013-14
साठी रनिािीत
केलेले दि (रु.)

4

5

6

100 नमली

4 मनहने

145.00

250 नमली

4 मनहने

292.00

500 नमली

4 मनहने

572.00

1 लीटर

4 मनहने

1100.00

एन.पी.व्ही. (स्पोडोप्टे रा नलट्युरा)
0.5 टक्के एएस

पीओबी 1 x 109
प्रती नमली नकमान

250 नमली

4 मनहने

333.00

1 नलटर

4 मनहने

1100.00

बॅनसलस थुहरजीनसीस

सीआयबी प्रमाणे

100 ग्र ॅम

1 विण

90.00

250 ग्र ॅम

1 विण

209.00

500 ग्र ॅम

1 विण

404.00

1 नकलो

1 विण

770.00

10

रायकोग्रामा काडण
(20000 अांडी)

इमजणन्स 80 ते 90
टक्के नकमान

प्रती काडण

--

40.00

11

क्रायसोपला
(1000 अांडी / अळ्या)

इमजणन्स 60 ते 70
टक्के नकमान

प्रती पक
ॅ

--

91.00

12

नक्रप्टोनलमस बीटल

प्रती बीटल

--

2.25

13

नक्रप्टोनलमस ग्रब

प्रती ग्रब

--

1.10

14

अझॅडीरॅक्टीन 1500 पीपीएम

250 नमली

1 विण

49.00

500 नमली

1 विण

96.00

1 लीटर

1 विण

185.00

250 नमली

1 विण

74.00

500 नमली

1 विण

146.00

1 लीटर

1 विण

285.00

250 नमली

1 विण

158.00

500 नमली

1 विण

310.00

प्रती लीटर

1 विण

597.00

250 नमली

1 विण

716.00

500 नमली

1 विण

1386.00

प्रती लीटर

1 विण

2750.00

प्रती रप

--

16.00

15

16

17

18

अझॅडीरॅक्टीन 3000 पीपीएम

अझॅडीरॅक्टीन 10000 पीपीएम

अझॅडीरॅक्टीन 50000 पीपीएम

र्नेल टाईप रॅप

----

--

--

--

--

8

अ. क्र.

िैरवक कीर्टकनाशकाचे नाव

1

2

19

स्टीकी रॅप

20

आांबा र्ळमाशी रॅप

21

हे नलऑनथस ल्युअर

22

23

24
25

स्पोडोप्टे रा ल्युअर

पेक्टीनोर्ोरा ल्युअर
सरकोर्ॅ गा ल्युअर
प्ल्युटेला ल्युअर

त्यांचे बायोलॉरिकल
काउं र्ट

पॅककग
साईि

रकमान शे ल्फ
लाइफ /
परिणामकािकता

सन 2013-14
साठी रनिािीत
केलेले दि (रु.)

3

4

5

6

--

प्रती रप

--

22.00

प्रती रप

--

115.00

प्रती ल्युअर

4 आठवडे

8.00

प्रती ल्युअर

6 आठवडे

प्रती ल्युअर

4 आठवडे

प्रती ल्युअर

6 आठवडे

10.00

प्रती ल्युअर

4 आठवडे

8.00

प्रती ल्युअर

6 आठवडे

10.00

--

प्रती ल्युअर

4 आठवडे

8.00

--

प्रती ल्युअर

4 आठवडे

8.00

कोकण कृ नि नवद्यापीठ
मॉडे ल
--

--

--

10.00
8.00

26

वाांग्यावरील र्ळ/शुट बोरर ल्युअर

--

प्रती ल्युअर

4 आठवडे

12.50

27

आांबा र्ळमाशी ल्युअर

--

प्रती ल्युअर

12 आठवडे

29.00

28

इनरयास श्व्हटे ला ल्युअर

--

प्रती ल्युअर

4 आठवडे

24.00

29

इनरयास इन्स्युल ॅना ल्युअर

--

प्रती ल्युअर

4 आठवडे

24.00

प्रती ल्युअर

6 आठवडे

46.50

30

ल्युसीनोडस ल्युअर

--

प्रती ल्युअर

4 आठवडे

13.00

31

क्यू ल्युअर (काकडी वगीय
र्ळिाज्याांसाठी)

--

प्रती ल्युअर

4 आठवडे

42.00

32

रे ड पाम व्हीव्हील ल्युअर

--

प्रती ल्युअर

4 आठवडे

64.00

33

शुगरकेन बोरर ल्युअर

--

प्रती ल्युअर

4 आठवडे

15.50

34

-हीनोसेरस बीटल ल्युअर

--

प्रती ल्युअर

8 आठवडे

205.00

स्वाक्षरीत /कृ रि संचालक (रन. व गु.रन.)
कृ रि आयुक्तालय, महािाष्ट्रिाज्य, पुणे-1
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प्रपत्र - 2
Standards of formulations of Bio-Pesticides
(As per GoI Resolution No. 147, dated 26/3/1999)

1) Antagonistic Fungi / bacteria- CFU on selective medium minimum 2x106 per ml or gm for Trichoderma,
Gliocladium spp.

2) Entomogenous fungi - CFU count should be minimum 1x108 per ml or gm for Beauveria, Metarhizium and
Verticilium.

3) Pathogenic contaminants such as Salmonella, Shigella or Vibrio should not be present. Other microbial
contaminants not exceed 1x105 count / ml or gm.

4) Maximum moisture content should not be more than 8% for dry formulation.
5) Stability of FU/bacterial counts at 300C and 65% RH.
6) NPV: (Viral Unit) count should be minimum 1x10 9 POB/ml minimum. Contaminants: Pathogenic contaminants
such as Salmonella, Shingella or Vibrio should not be present. Other microbial contaminants not to be exceed 1 x
105 count / ml or gm.

Specification of Pheromone Trap and Lures
A) Funnel Trap ;- This trap is generally used for trapping the moths of Helicoverpa armigera, Spodoptera liture, Earias
spp. etc.
Material to be used:- Plastic, metal or any other material that should be able to withstand sunlight, rain water at least for 6
months.
Colour:- Any colour other than black.
Structure :- The funnel trap may have three parts 1) Canopy 2) funnel shapped "Trap base" and 3) a collection device
1) Canopy ;- Dia -120-160 mm
Thickness - 2.0 mm
(There should be provision for fixing the canopy to the "trap base and also the Pheromone lure)
2) Trap base:Dia. of the mouth

75-120 mm

Height of funnel

45-90 mm

Dia. of the bottom hole

20-30 mm

(Should posses a “L” or “T” shaped handle or any other device by which the “trap” may be fixed to the support)
Trap base may be provided with 2 to 4 stalks for fixing the canopy to the trap base. The canopy should firmly rest on the
stalks so that the canopy is not dislodged due to wind.
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3) Collection Device:- It should be made of polythene or any other material. It should withstand wind, temperature and rain
water.
Should be fixed to the trap base in such a way that the device remains attached to the trap under field conditions.
B) Sticky Trap (for pink bollworm etc)






Corrugated PVC, Plastic laminated card board, tin or any other suitable material that should be water-proof.
The sticky glue should be non-drying.
The outer surface of trap should be water proof.
The colour may be any except black.
There should be provision for fixing the trap for support.

C) Fly trap (For fruit / vegetable flies)





Material of construction as described in sticky / funnel trap.
Colour any except black.
Should withstand rainfall, heat / temperature and wind.
Should be structured in such a way that the trap is escape proof.

Specification of Lures :
1) Lure made of sulphur free Rubber/polypropylene/PVC, Lure coated with
Specific pheromone blends.
2) field efficacy should be minimum for 4 to 6 weeks after application
3) Impregnated lures should be packed singly in individual trilaminated pouches with
Aluminum foil
4) Shelf-life of lure is original pack should be minimum 6 months at room temperature
5) Lures should attract target insect species only, with 50% insect attractancy by
pheromone/lure/dispenser by using wind tunnel method.
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प्रपत्र – 3 : िैरवक कीर्टकनाशकांच्या केंद्रीय कीर्टकनाशक मंडळाचे नोंदणी प्रमाणपत्रानुसाि लेबल/रलफलेर्ट मध्ये मंििू केलेल्या पीकरनहाय व कीडरनहाय रशफािशी दशव रवणािा तक्ता
अ. क्र.
1

2

िैरवक रकर्टकनाशकाचे नाव
रायकोडमा व्हीरीडी

स्युडोमोनस फ्लल्युरोसन्स

पीक

कीड / िोग

पाणी रलर्टि प्रती हे क्र्टि

बीज प्रनक्रया

4 ग्र ॅम/नकलो नबयाणे

-

नमरर्ी रोपे

डॅम्म्पग ऑर्

बीज प्रनक्रया

4 ग्र ॅम/नकलो नबयाणे

-

र्वळी

मर

बीज प्रनक्रया

4 ग्र ॅम/नकलो नबयाणे

-

जमीन प्रनक्रया

2.5 नकलो + 100 नकलो शेणखतात नमसळू न

-

तीळ

मूळकुजव्या

बीज प्रनक्रया

4 ग्र ॅम/नकलो नबयाणे

-

तूर

मूळकुजव्या

बीज प्रनक्रया

4 ग्र ॅम/नकलो नबयाणे

-

िात

नजवाणू करपा

बीज प्रनक्रया

10 ग्र ॅम/नकलो नबयाणे

-

जमीन प्रनक्रया

1 नक. प्रती हे . जनमनीवर पसरवून

-

नमरर्ी रोपे

डॅम्म्पग ऑर्

बीज प्रनक्रया

10 ग्र ॅम/नकलो नबयाणे

-

केळी

पनामा मर

जमीन प्रनक्रया

2.5 नक. / हे . जनमनीवर पसरवून

-

टोम ॅटो/हरिरा

मर

बीज प्रनक्रया

10 ग्र ॅम / नकलो नबयाणे

-

जमीन प्रनक्रया

2.5 नक. / हे . जमीनीवर पसरवून

-

बीज प्रनक्रया

10 ग्र ॅम / नकलो नबयाणे

-

जमीन प्रनक्रया

2.5 नक. / हे . जमीनीवर पसरवून

-

बीज प्रनक्रया

10 ग्र ॅम / नकलो नबयाणे

-

जमीन प्रनक्रया

2.5 नक. / हे . जमीनीवर पसरवून

-

बीज प्रनक्रया

10 ग्र ॅम/नकलो नबयाणे

-

जमीन प्रनक्रया

2.5 नक. / हे . जमीनीवर पसरवून

-

रोप कुजव्या

तीळ

मूळकुजव्या

िुईमूग

पानावरील नठपके/ ताांबेरा

जमीन प्रनक्रया

ऊस

रे ड रॉट/डॅम्म्पग ऑर्

बीज प्रनक्रया

िैरवक रकर्टकनाशकाचे नाव
नबव्हे नरया बॅनसयाना

रशफािस केलेली मात्रा प्रती हे क्र्टि

मूळकुजव्या

ड्रॉयरॉट

3

बीिप्रक्रीये साठी

मूग, उडीि,र्वळी

उडीि

अ. क्र.

फवािणीसाठी /

पीक
हरिरा

कीड / िोग
घाटे अळी

फवािणीसाठी /
बीिप्रक्रीये साठी
र्वारणी

1 नक / हे . जमीनीवर पसरवून
10 ग्र ॅम/नकलो नबयाणे

रशफािस केलेली मात्रा प्रती हे क्र्टि
2.5 नकलो / हे क्टर

-

पाणी रलर्टि प्रती हे क्र्टि
500 नलटर पाणी
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4

5

मेटरॅ ॉयनझयम ऍ़ ननसोप्ली

व्हटीनसलीयम लेकॅनी

िात

खोडनकडा

र्वारणी

2.5 नकलो / हे क्टर

500 नलटर पाणी

हरिरा

घाटे अळी

र्वारणी

2.5 नकलो / हे क्टर

500 नलटर पाणी

िात

खोडनकडा

र्वारणी

2.5 नकलो / हे क्टर

500 नलटर पाणी

हरिरा

घाटे अळी

र्वारणी

2 नकलो / हे क्टर

500 नलटर पाणी

िात

खोडनकडा

र्वारणी

2 नकलो / हे क्टर

500 नलटर पाणी

6

एनपीव्ही - हे लीकोवपो

हरिरा

घाटे अळी

र्वारणी

2.5 लीटर/हे क्टर

500 नलटर पाणी

7

एनपीव्ही - स्पोडोप्टे रा

तांबाखू

पाने खाणारी अळी

र्वारणी

1.5 लीटर/हे क्टर

400-600 नलटर पाणी

8

बी.टी. पावडर

एरां डी

र्ळ पोखरणारी अळी

र्वारणी

0.250 ते 0.375 नकलो/हे क्टर

250-300 नलटर पाणी

हरिरा

घाटे अळी

र्वारणी

0.5 नकलो/हे क्टर

500 नलटर पाणी

कापूस

मावा

र्वारणी

2.5 लीटर/हे क्टर

500 नलटर पाणी

बोंडअळी

र्वारणी

2.5लीटर/हे क्टर

500 नलटर पाणी

पाने गुांडाळमारी अळी

र्वारणी

2 लीटर/हे क्टर

1000 नलटर पाणी

खोडनकडा

र्वारणी

3 लीटर/हे क्टर

1000 नलटर पाणी

तपनकरी तुडतुडे

र्वारणी

4 लीटर/हे क्टर

1000 नलटर पाणी

बोंडअळी

र्वारणी

2.5 ते 5 लीटर/हे क्टर

500 ते 1000 नल. पाणी

पाांढरी माशी

र्वारणी

2.5 ते 5 लीटर/हे क्टर

500 ते 1000 नल. पाणी

पाने गुांडाळणारी अळी

र्वारणी

1.5 ते 2.5 लीटर/हे क्टर

500 नलटर पाणी

खोडनकडा

र्वारणी

1.5 ते 2.5 लीटर/हे क्टर

501 नलटर पाणी

र्वारणी

1.5 ते 2.5 लीटर/हे क्टर

502 नलटर पाणी

9

अझॅडीरॅक्टीन 300 पीपीएम

िात

10

अझॅडीरॅक्टीन 1500 पीपीएम

कापूस

िात

तपनकरी तुडतुडे
503 नलटर पाणी
तुडतुडे
अ. क्र.

िैरवक रकर्टकनाशकाचे नाव

11

अझॅडीरॅक्टीन 3000 पीपीएम

पीक
कापूस

र्वारणी
कीड / िोग

बोंडअळी

फवािणीसाठी /
बीिप्रक्रीये साठी
र्वारणी

1.5 ते 2.5 लीटर/हे क्टर
रशफािस केलेली मात्रा प्रती हे क्र्टि
4 लीटर/हे क्टर

पाणी रलर्टि प्रती हे क्र्टि
1000 नलटर पाणी
13

12

अझॅडीरॅक्टीन 10000
पीपीएम
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अझॅडीरॅक्टीन 50000

टोम ॅटो

र्ळ पोखरणारी अळी

र्वारणी

1 ते 1.5 लीटर/हे क्टर

500 नलटर पाणी

वाांगी

र्ळ / खोड पोखरणारी अळी

र्वारणी

1 ते 1.5 लीटर/हे क्टर

500 नलटर पाणी

िात

पाने गुांडाळणारी अळी

र्वारणी

200 नमली लीटर/हे क्टर

400 नलटर पाणी

खोडनकडा

र्वारणी

200 नमली लीटर/हे क्टर

400 नलटर पाणी

तपनकरी तुडतुडे

र्वारणी

200 नमली लीटर/हे क्टर

400 नलटर पाणी

बोंडअळी

र्वारणी

375 नमलीलीटर/हे क्टर

750 नलटर पाणी

पाांढरी माशी

र्वारणी

375 नमलीलीटर/हे क्टर

750 नलटर पाणी

तुडतुडे

र्वारणी

375 नमलीलीटर/हे क्टर

750 नलटर पाणी

मावा

र्वारणी

375 नमलीलीटर/हे क्टर

750 नलटर पाणी

र्ौकोनी नटपक्यार्ा पतांग

र्वारणी

200 नमली लीटर/हे क्टर

400 नलटर पाणी

उां टअळी

र्वारणी

200 नमली लीटर/हे क्टर

400 नलटर पाणी

मावा

र्वारणी

200 नमली लीटर/हे क्टर

400 नलटर पाणी

पाांढरी माशी

र्वारणी

200 नमली लीटर/हे क्टर

400 नलटर पाणी

तुडतुडे

र्वारणी

200 नमली लीटर/हे क्टर

400 नलटर पाणी

मावा

र्वारणी

200 नमली लीटर/हे क्टर

400 नलटर पाणी

र्ळ पोखरणारी अळी

र्वारणी

200 नमली लीटर/हे क्टर

400 नलटर पाणी

पाांढरी माशी

र्वारणी

200 नमली लीटर/हे क्टर

400 नलटर पाणी

मावा

र्वारणी

200 नमली लीटर/हे क्टर

400 नलटर पाणी

र्ळ पोखरणारी अळी

र्वारणी

200 नमली लीटर/हे क्टर

400 नलटर पाणी

पीपीएम

कापूस

प्लॉवर

िेंडी

टोम ॅटो
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प्रपत्र – 3 : िैरवक कीर्टकनाशकांच्या कृ रि खात्याच्या पीक संिक्षण रशफािस पुस्तीकेत मंििू केलेल्या पीकरनहाय व कीडरनहाय रशफािशी दशव रवणािा तक्ता
अ.

िैरवक रकर्टकनाशकाचे

क्र.

नाव

1

2

रायकोडमा व्हीरीडी

एनपीव्ही - हे लीकोवपो

पीक

कीड / िोग

फवािणीसाठी /
बीिप्रक्रीये साठी

रशफािस केलेली मात्रा प्रती हे क्र्टि

पाणी रलर्टि प्रती हे क्र्टि

िुईमुग

स्क्लेरोनशयम मर

बीज प्रनक्रया

5 ग्र ॅम/नकलो नबयाणे

--

करडई

फ्लयुज ॅनरयम मर

बीज प्रनक्रया

4 ग्र ॅम/नकलो नबयाणे

--

सोयाबीन

नबयाणापासून उििवणारे रोग

बीज प्रनक्रया

4 ग्र ॅम/नकलो नबयाणे

--

तूर/ मुग/उडीि

फ्लयुज ॅनरयम मर

बीज प्रनक्रया

4 ग्र ॅम/नकलो नबयाणे

--

हरिरा

फ्लयुज ॅनरयम मर

बीज प्रनक्रया

4 ग्र ॅम/नकलो नबयाणे

--

कापूस

नबयाणापासून उििवणारे रोग

बीज प्रनक्रया

4 ग्र ॅम/नकलो नबयाणे

--

सूयणर्ुल

केसाळ अळी

र्वारणी

250 एल.इ. / हे

500 नलटर पाणी

तूर

घाटे अळी

र्वारणी

250 एल.इ. / हे

500 नलटर पाणी

हरिरा

घाटे अळी

र्वारणी

250 एल.इ. / हे

500 नलटर पाणी

कापूस

बोंड अळी

र्वारणी

250 एल.इ. / हे

500 नलटर पाणी

र्वारणी

500 एल.इ. / हे

500 नलटर पाणी

3

एनपीव्ही - श्स्पलोझोमा

सूयणर्ुल

केसाळ अळी

4

रायकोग्रामा ज ॅपोननकम

िात

खोडनकडा

--

50,000 अांडी / हे , 3-4 वेळा सोडणे

--

पाने गुांडाळणारी अळी

--

50,000 अांडी / हे , 3-4 वेळा सोडणे

--

कापूस

बोंड अळी

--

1 ते 1.50 लाख अांडी / हे , 3-6 वेळा सोडणे

--

मका

खोडनकडा

--

1,50,000 नमत्र नकडी / हे , 3-4 वेळा सोडणे

--

कापूस

पाांढरा माशी, नपठ्या नकस

--

1,50,000 नमत्र नकडी / हे

--

उस

खोडनकडा

--

50,000 नकडी / हे , 4-6 वेळा सोडणे

--

पाांढरा लोकरी मावा

--

2,500 अांडी / आळ्या / हे

--

10 ग्र ॅम/नकलो नबयाणेेे

--

5
6
7

रायकोग्रामा नर्लोननस
रायकोग्रामा टायडीया
स्युडोमोनस फ्लल्युरोसन्स

कापूस

अणुजीव करपा

बीज प्रनक्रया

प्रपत्र – 4
15

अ) िैरवक कीर्टकनाशकांची मागणी प्रपत्र नमूना योजनाांतगणत मांजरू
अ.क्र.

योजनेर्े नाव

पीक

1

2

3

बाब

िौतीक
लक्षाांक

आथीक
लक्षाांक

4

5

6

रवभाग ---------

रिल्हा ----------

जैनवक कीटकनाशकार्े / र्ेरोमोन
रॅप्स / ल्युअरर्े नाव

नशर्ारस केलेली
मात्रा

सांरक्षीत
करावयार्े क्षेत्र

त्यानुसार जैनवक नकटकनाशकार्ी
नोंिनवले ली मागणी

7

8

9

10

ब) िैरवक कीर्टकनाशकांच्या पुिवठ्याबाबत मासीक अहवाल -रवभाग -----अ.क्र.

योजनेर्े नाव

जैनवक कीटकनाशकार्े / र्ेरोमोन
रॅप्स / ल्युअरर्े नाव

नोंिनवले ली
एकूण मागणी

झालेला
पुरवठा

1

2

3

4

5

रिल्हा ---- -

अहवाल कालाविी ----

काढलेले नमुने

ते----

अप्रमाणीत आढळले ले नमुने

उत्पािन
स्थळी

क्षेत्रीय
स्तरावर

बॅर्
क्रमाांक

अप्रमाणीत
साठा

रोखलेली रक्कम
(रुपये)

वसूल केले ली
रक्कम (रुपये)

उत्पािकार्े
नाव

6

7

8

9

10

11

12

क) िैरवक कीर्टकनाशकांच्या तपासणीबाबत प्रयोगशाळांनी पाठवायचा मासीक अहवाल – रकर्टकनाशक चाचणी प्रयोगशाळा/कृ रि रवद्यापीठ ----अहवाल कालाविी --- ते----प्राप्त नमुन्यार्ा तपशील

नवचलेिण अहवालार्ा तपशील

अ.क्र.

नननरक्षकार्े
नाव

पिनाम

तालुका

नजल्हा

जैनवक कीटकनाशकार्े
नाव

सॅम्पल
कोड क्र.

बॅर्
क्र.

तपासणी
निनाांक

अहवाल क्र. व
निनाांक

प्रमाणीत /
अप्रमाणीत

सीएर्यु
काउां ट

पीएर्

मॉइचर्र टक्के
(ऍ़ झडीरॅक्टीन
बाबत पीपीएम)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ड) िैरवक कीर्टकनाशकांच्या पुिवठ्याबाबत पुिवठा संस््ांनी पाठवायचा मासीक अहवाल - पुिवठा संस््ा ----- अहवाल कालाविी --- ते ----अ.क्र.

नजल्हा

योजनेर्े नाव

जैनवक नकटकनाशकार्े / र्ेरोमोन
रॅप्स / ल्युअरर्े नाव

नोंिनवले ली
मागणी

निनाांक

1

2

3

4

5

6

झालेला पुरवठा
उत्पािकार्े नाव

बॅर् क्र.

निनाांक

7

8

9

प्रलांबीत पुरवठा

त्यार्ी कारणे

10

11

16

